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Magazínek prodejen COOP

Ahoj holky, ahoj kluci,
pst! Slyšíte to ťukání na dveře? Víte, kdo to klepe? Ano,
jsou to prázdniny. Čekají nás dva nejkrásnější měsíce
v roce, plné slunce, výletů, koupání a cestování.
Já jsem se už dopředu vydal na velkou průzkumnou
cestu po Evropě. Pilně jsem si psal cestovatelský deníček, abych Vám mohl poradit, kam stojí za to se jet
podívat. Na následujících stránkách na Vás tedy čeká
malé nahlédnutí do pěkné řádky evropských měst,
která mě něčím zaujala.
Třeba si řeknete: „Jé, tam jsme s rodiči byli loni!“ Nebo
naopak přemluvíte tatínka a maminku, že právě sem
byste se letos o prázdninách mohli zajet podívat.
A možná mi také pomůžete. Představte si, že při mém
putování Evropou se mi něco ztratilo. Co to bylo
a v jakém městě, se dozvíte, pokud se spolu se mnou
pustíte do Velkého prázdninového cestovatelského kvízu. V časopisu najdete celkem 20 kvízových
otázek. Pokud písmeno u správné odpovědi zapíšete
na správné místo v soutěžní kvízové tabulce, nejenže
zjistíte, co a kde jsem ztratil, ale také můžete vyhrát
některou ze skvělých cen.
Tak hurá do toho!
Báječné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků
Vám přeje veverčák Čiperka
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Co znamenají symboly u článků?
Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Soutěže o ceny
Kromě cestovatelských kvízových otázek si pro vás Čiperka připravil také další prázdninové soutěže. Najdete
je na těchto stránkách.
Lochneska
Křížovka Řečtí bohové

str. 3
str. 4

Výherci z minulého čísla:
Křížovka: V minulé křížovce vám vyšlo jméno rybníka Brčálník. V něm pochopitelně bydlí skřítek Rákosníček. Kdo takto vyřešil Čiperkův úkol, měl šanci na výhru
v podobě slaných rybiček a dalších pochoutek od společnosti Vest. Těmi šťastnými se nakonec stali: Adéla Marešová (7 let), Drahomír Dubina (10 let), Dominik Artyszko (15 let), Petr Houdek (7 let), Terezie Kamírová (7 let).
Písnička: Písniček o zvířátkách umíte opravdu hodně. Ani náš veverčák všechny neznal. Zaslouženou výhru tedy od něj dostanou: Linda Perličková (7 let), Lukáš
Oblezar (9 let), Michal Trávníček (10 let), Eva Jindrová
(11 let), Barbora Kaderková (6 let).
Kapíto: Při vymýšlení nových obalů a příchutí nápojů
Kapíto jste se opravdu vyřádili. I Čiperku by zajímalo, jak
by třeba chutnal kaktusový džus. Za originální nápady
Čiperka tentokrát odmění tyto zlepšovatele a vynálezce: Jan Jeníček (8 let), Marcela Krejčí (10 let), Beata Sojková (10 let), Daniel Gazdoš (9 let), Milan Drašar (7 let).

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete i na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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Spoj čísla a získáš první Čiperkův obrázek lochnesky.
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Ve Skotsku si Čiperka pochopitelně nemohl nechat ujít návštěvu u světoznámé
vodní příšery. Zatímco na lochnesku čekal, pokusil se ji namalovat.
Tady jsou jeho výtvory.
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Podle vzoru dokresli, co této lochnesce chybí.

Kvízová otázka č. 11
Víš, jaká rostlina je symbolem
Skotska?
1. Růže – K
2. Trojlístek – A
3. Bodlák – E
Písmeno u správné odpovědi zapiš
do tabulky na straně 23.

LOCHNESKA
Čiperka se svými malířskými výtvory už pochlubil. Teď je řada na tobě. Nakresli nám, jak si
představuješ příšeru z jezera Loch Ness. Svůj obrázek nám pošli do 31. července 2014 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu: coopclub@
coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – lochneska“. Nezapomeň
připojit své jméno, adresu a věk.
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Hádáme a luštíme

ReCtí bohové
Vyznáš se v řeckých bozích? Tak doplň jména těchto pěti do křížovky a zjistíš, která hora je s řeckými bohy úzce
spojená.
Tajenku pošli do 31. července 2014 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou
adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – křížovka“. Nezapomeň
připojit své jméno, adresu a věk.

Kvízová otázka č. 5
Patronkou řeckých Athén je bohyně moudrosti Athéna. Symbolem moudrosti je zase sova.
Dokážeš tedy odhadnout, jaký
význam má rčení „Nosit sovy
do Athén“
1. Učit se – Č
2. Dělat něco zbytečného – P
3. Dělat lumpárny – T
Písmeno u správné odpovědi
zapiš do tabulky na straně 23.

1

3

4

5
Kvízová otázka č. 16
Řecký bůh podsvětí se jmenuje?
1. Zeus – O
2. Hefaistos – Y
3. Hádes – E
Písmeno u správné odpovědi
zapiš do tabulky na straně 23.
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Pro malé detektivy
Anglické královně někdo ukradl královskou korunu. Povolala detektivy, ale ti nalezli korun hned pět. Která je ta
pravá? To dokáže rozluštit jen ten nejslavnější londýnský detektiv. A ty mu pochopitelně pomůžeš.

Vzor

Porovnej koruny se vzorem a urči, která je ta pravá.

1
5
2
Kvízová otázka č. 12
Která řeka protéká Londýnem?
1. Mže – Ř
2. Křemže – N
3. Temže – R
Písmeno u správné odpovědi zapiš
do tabulky na straně 23.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

3

4

Hurá, korunu jste našli. Jak se však jmenuje detektiv,
který ti pomáhal? Jdi v jeho stopách. Otisky pravé nohy
ti odhalí to pravé jméno.
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Číselné malování
Vybarvi obrázek podle čísel.
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šedá

Kvízová otázka č. 15
Barevný chrám na obrázku navštívil Čiperka v Moskvě, hlavním městě:
1. Ruska – B
2. Ukrajiny – H
3. Běloruska – Z
Písmeno u správné odpovědi zapiš do tabulky na straně 23.

Kvízová otázka č. 17
V této zemi se používá jiné písmo než u nás. Nazývá se:
1. Hieroglyfy – P
2. Azbuka – R
3. Klínové – Í
Písmeno u správné odpovědi zapiš do tabulky na straně 23.
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Plavba v Benátkách
Italské Benátky jsou vystavěny na dřevěných kůlech v mělké mořské laguně. Místo silnic jsou zde vodní kanály,
místo automobilů lodě.
Projdi bludištěm a zjistíš, která loď ka vozila Čiperku benátskými kanály.

Vybarvi typického „řidiče“ benátských plavidel.

Kvízová otázka
č. 3
Benátské loďky mají
svůj název. Zní:
1. Gondola – S
2. Gorgonzola – A
3. Gorgona – J
Písmeno u správné
odpovědi zapiš do
tabulky na straně 23.
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Toulky po pražských pověstech

O pražském orloji
Od

dob, kdy kněžna Libuše věštila slávu Prahy, uplynulo v řekách již hodně vody. Libušina slova se naplnila a Praha
se stala jedním z nejdůležitějších měst Evropy. Jak rostla
sláva Prahy, rostly ovšem také posměšky, že tak významné město nemá radniční věž s pořádnými hodinami.
Pražské konšely neustálý výsměch závistivců mrzel a domluvili se,
že věž Staroměstské radnice opatří hodinovým strojem, před kterým
bude žasnout celá Evropa.
Jak rozhodli, tak učinili. Sestavením věžního orloje 1 pověřili
mistra Hanuše 2 , slavného hodináře a profesora matematiky z Karlovy
univerzity.
Skromný a pracovitý Hanuš se dal ihned do díla. Se svým pomocníkem
se zavřel ve své dílně a dlouhé měsíce kreslil, navrhoval, sestavoval,
zkoušel. Z dílny i z radniční věže se ozývaly roztodivné zvuky. Žádný div,
že Pražané se nemohli dočkat okamžiku, kdy jim Hanuš svůj výtvor předvede.
Ten slavnostní den konečně nastal. Pod Staroměstskou radnicí se shromáždily takové davy lidí, že by mezi nimi ani myš neproběhla.
Začalo odbíjet poledne. V ten okamžik všichni vyvalili oči a nevěřícně otevřeli ústa. Na orloji smrtka zvoní na zvonec. Turek kroutí hlavou. Marnivec
se zhlíží v zrcadle. Lakomec třese měšcem. Hvězdář sleduje oblohu. Náhle
1
se otvírají dvě okna a v nich se promenují apoštolové a laskavě shlížejí
na Pražany. Když se za poslední dvojicí apoštolů zavřou okna, orloj umlká
a všechny postavy jsou opět nehybné.
„To se nám snad jen
zdálo,“ myslí si přihlížející a pozorně zkoumají hodiny. Všímají si, že neukazují jen čas, ale také roky, měsíce a dny. Východ i západ Slunce a Měsíce. Dokonce i jednotlivá nebeská znamení.
Celou hodinu lidé nevěřícně kroutí hlavou.
Náhle se však na orloji opět vše rozpohybuje a ohlašuje lidem, že odbila
jedna hodina odpolední. Pražanům pomalu dochází, že mistr Hanuš
splnil svůj úkol na výbornou. Před tímto orlojem bude skutečně
celá Evropa stát v němém úžasu!
Lidé Hanušovi blahopřejí, poplácávají jej po zádech a provolávají mu slávu. Ovšem skromný hodinář se vrací do dílny
ke svým nákresům a výpočtům.
Zato jeho pomocník se naparuje jako páv. Chodí po hospodách, vychloubá se, jak mistrovi pomáhal. Dokonce
se holedbá, že mistr Hanuš právě vymýšlí ještě úžasnější orloj.
Toho se konšelé zalekli. Ten pražský má být přece nejlepší ze všech! Jak přimět Hanuše, aby už nikdy žádný
nesestavil? Hrozbami, sliby, penězi?
Pozdě v noci zabuší někdo na dveře Hanušovy světnice. Starý mistr jde otevřít pozdnímu návštěvníkovi,
ale najednou se na něj někdo vrhne, praští jej do hlavy a Hanušovi se zatmí před očima.
2
Když přijde konečně k sobě, slyší hlas svého pomocníka, ale nikoho nevidí. Až nyní se dozvídá, že mu ně-
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kdo vypíchl obě oči. Starý hodinář se zhroutí. Kdo mohl něco
tak strašného spáchat? A proč?
Týdny chodí jako tělo bez duše. Nemluví, skoro nic nejí. Stále jen
přemýšlí, kdo vykonal tak hrůzný čin na bezmocném starci.
Po několika týdnech přiběhne jeho učedník a překotně ze
sebe vychrlí: „Mistře, v hospodě se právě jeden opilý konšel
přiznal, že to oni tě nechali oslepit, abys už nikdy žádný orloj
nesestavil!“
Hanuše bezcitnost konšelů šokuje. Nechá se dovést ke svému
milovanému orloji, který mu přinesl slávu i utrpení. Z posledních sil vystoupá k hodinovému stroji, poslouchá pravidelný
klapot soukolí. Pak otočí páčkou, a celý stroj se zastaví. Orloj
ztichne.
„To mají páni konšelé za to, jak nevděčně se ke mně zachovali! Teď
budou pěknou řádku let čekat, než se narodí tak zdatný hodinář,
aby dokázal orloj opravit,“ zvolá vyčerpaný mistr. Bezvládně se sesune
na zem a jeho srdce přestane bít, podobně jako srdce jeho jedinečného
orloje.
Slova umírajícího hodináře se vyplnila. Praha si musela několik desítek let počkat na to, než se orloj
podařilo opravit.

Úkoly pro děti:

1. Vybarvi obrázky.
2. Najdi doma nebo na internetu mapu Prahy. Na kterém náměstí se nachází orloj?
Naše pověst ti hodně napověděla. Víš, čí socha na tomto náměstí stojí?
3. Ve výklenku nad okny, v nichž se promenují apoštolové, stojí pozlacená socha. Jaká?

Kvízová otázka č. 18
Mistr Hanuš, údajný stavitel
pražského orloje, žil ve století:
1. 14. – T
2. 15. – L
3. 16. – Š
Písmeno u správné odpovědi zapiš
do tabulky na straně 23.

Kvízová otázka č. 20
Který z apoštolů na orloji drží v ruce
klíč?
1. sv. Jan – J
2. sv. Pavel – A
3. sv. Petr – N
Písmeno u správné odpovědi zapiš
do tabulky na straně 23.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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Hledá se pohádkář
V Kodani na nábřeží si Čiperka prohlédl sochu jedné pohádkové postavy dánského autora pohádek.
Srovnej mořské mušle od nejmenší po největší a zjistíš její jméno.

Stejný autor napsal také pohádku, ze které je náš další obrázek.
Obrázek vybarvi.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Kvízová otázka č. 7
Pochopitelně nás zajímá jméno
slavného dánského pohádkáře:
1. Jacob Grimm – L
2. J. R. R. Tolkien – Á
3. H. Ch. Andersen – S
Písmeno u správné odpovědi zapiš
do tabulky na straně 23.
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Tajuplná matematika
Anglické Stonehenge skrývá mnohá tajemství. Údajně sloužilo jako kalendář. Naši prapraprapředci podle něj vypočítávali východ i západ Slunce, určovali slunovrat nebo fáze Měsíce. My si na pradávné stavbě procvičíme násobilku.

Úkoly:
Zeleně
podtrhni násobky 3.
Modře
podtrhni násobky 5.
Červeně
podtrhni násobky 6.
Žlutě
podtrhni násobky 2.
Hnědě
podtrhni násobky 10.

Kvízová
otázka č. 1
Všiml sis, že pouze
na jednom kameni je číslo podtrženo všemi barvami? Písmeno z tohoto
kamene zapiš do prvního
políčka tabulky na straně
23.
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Co se m ne pa tř í?
Jsme v Itálii v roce 79 našeho letopočtu. Italská sopka Vesuv začíná chrlit oblaka dýmu.
Za pár dní pod žhavou lávou a vrstvou popela zmizí celé město Pompeje.
Ještě než se tak stane, podívej se na obrázek a najdi 7 věcí, které do roku 79 rozhodně nepatří.

Kvízová otázka č. 6
Řešení úkolu najdeš
na straně 23.
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V Itálii je ještě jedna známá sopka.
Tyčí se na ostrově Sicílie a čas od času
ještě stále soptí. Víš, jak se jmenuje?

1. Edna – R
2. Etna – I
3. Bedna – Y

Písmeno u správné odpovědi zapiš do tabulky na straně 23.

Tvorím

tvoRíš

tvoRíme

Medvídek z balónku
Čiperkova kamarádka klaunka Pepina tě dnes naučí, jak se z balónku
vyrábí medvídek.

Co budeš potrebovat:
dlouhý balónek

pumpičku

Jdeme na to:

vysoký obsah rajčat
s přidaným vápníkem
méně cukru a soli
bez konzervantů
a barviv

Balónek nafoukni (na konci nech asi 3 cm nenafouknuté – budoucí
ocásek) a zauzluj.
Kroucením vytvoř 7 stejně velkých buřtíků. Pozor, musíš je stále
přidržovat, aby se ti nerozmotaly.
První dva buřtíky nech volné a zbylých pět stoč do kruhu.
Vzniklým otvorem protáhni volné buřtíky tak, že jeden vytvoří
zadek hlavičky a druhý čumáček.
Ouška vytvoř tak, že 4. a 6. buřtík ještě více zkroutíš.
Teď si vytvoř čtyři stejně dlouhé větší buřtíky – základ nožiček.
Pod krčkem je zase stoč do kruhu,
aby zbytek balónku (budoucí tělíčko) byl vzadu nahoře.
Ocásek zatoč kolem spoje 2. a 3 buřtíku dozadu.
Tím se vytvarovalo i tělíčko. Hurá! Medvídek je hotový.

1

2

3
4

4

5

Kvízová otázka č. 13

6

www.kand.cz

Medvěda má ve znaku jedno
evropské hlavní město, které
Čiperka při svých toulkách také
navštívil. Pro tento stát jsou typické hodinky, frank a Matterhorn. Poznal jsi podle naší nápovědy, o jaký stát se jedná? Pak
pro tebe bude jméno hlavního
města hračkou.
1. Bern – K
2. Budapešť – O
3. Bonn – S
Písmeno u správné odpovědi
zapiš do tabulky na straně 23.

Zvířátka ve frontě
Před významnou římskou památkou se denně tvoří fronty turistů a trpělivě čekají, až je pustí dovnitř.
Ty si čekání zpříjemni tím, že obrázek dovybarvíš.

Máš-li vybarveno, ještě jednou se na obrázek pozorně podívej, pak jej zakryj a odpověz na otázky:
Kolik zvířátek stojí ve frontě?
Za kým stojí kočička?
Co má na hlavě medvídek?
Kdo drží kočárek?
Kolik balónků létá ve vzduchu?
Kdo líže zmrzlinu?

14

Kvízová otázka č. 4
Jak se jmenuje římská památka, před kterou
stojí fronta zvířátek?
1. Akropolis – M
2. Kolos rhodský – Ů
3. Koloseum – O
Písmeno u správné odpovědi zapiš do tabulky
na straně 23.

PoCítáme, malujeme
Stavba na obrázku je sice ve skutečnosti stříbrná, my si ji však vybarvíme. Spočítej jednotlivé příklady a podle
výsledků vybarvi jednotlivé koule.

93 – 59 =

14 + 65 =
76 –18 =
8 + 42 =

38 – 17 =

21 + 37 =

Kvízová otázka č. 14

50

žlutá

34

fialová

79

oranžová

58

tmavě
modrá

21

červená

Víš, jak se tato známá bruselská
stavba jmenuje?
1. Helium – D
2. Atomium – A
3. Osmium – P
Písmeno u správné odpovědi zapiš
do tabulky na straně 23.

15

O Neposedovi

2. díl

a jeho kamarádech

Nemyslete si, také skřítci chodí do školy. Učí se hodně o přírodě. Neposedu nejvíc baví jeskyňopis.
Dneska půjdou s panem učitelem do velmi zajímavé jeskyně.
Víte, jak se tahle jeskyně
jmenuje?

Ne, aby ses
někam schoval!

Já tě znám.
Čarodějka.

Budu hodný,
opravdu.

Neboj, mami.

A proč?

nIKAM NECHOTE, Bute
u mne, já vás ochráním.

Protože tu jsou
kouzla.

Co je to za kouzla?

Mohl bys zmizet.

Nikam necho!

Ale říkejte Neposedovi, aby něco nedělal.
Jen se pan učitel otočil, zaběhl za krápníky, tu se na
jednom pohoupal, kus druhého uloupl.

16

Au!
Co to bylo?

Jéé, ty jsi živý?
No a co?
Nic se neděje.
Já, ty moulo!

Jsi přece v jeskyni
Čarodějka.

A neposlechl jsi
pana učitele.

Ale dít se bude!

Najednou se zatmělo, zahřmělo, jeskyní lítaly blesky. Krápníky zvonily a vystavěly kolem Neposedy velkou hradbu,
přes kterou nemohl ven.
Jak se dostanu
pryč?

Kde je Neposeda?
Ztratil se!

Zachránit tě může
jen dobrý
kamarád.

Jeskyně se
rozzlobila.
Co budeme dělat?

Zachránit ho může
jen modrý mech
od Zelené řeky.
Ale to je
nebezpečné!

Já tam půjdu!

Tak to vidíte. Neposeda zůstal ukrytý v jeskyni a kamarád skřítek se vypravil na dobrodružnou výpravu k Zelené řece,
aby ho zachránil. A jak to dopadlo, si povíme příště.

Vybarvi si nový komiks.

17

V čem se liší?
Najdi v našich obrázcích 6 rozdílů.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Kvízová otázka č. 9
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Býčí zápasy neboli korida jsou tradičním představením ve Španělsku nebo Portugalsku. I přes svou
velkou popularitu jsou od roku 2012 býčí zápasy zakázané ve známém španělském městě. Napovíme, že to je druhé největší španělské město a v roce 1992 se zde konaly olympijské hry. O jakém
městě mluvíme? 1. Madrid – E / 2. Barcelona – I / 3. Valencie – Š
Písmeno u správné odpovědi zapiš do tabulky na straně 23.

Slož si VĚŽ

V jednom italském městě je tak šikmá věž, že se všichni bojí, aby nespadla. Čiperkovi už se ovšem rozsypal její
obrázek. Poskládáš ho?

Kvízová otázka č. 10
Ve kterém městě navštívil
Čiperka slavnou šikmou věž?
1. Pisa – P
2. Pizza – Ř
3. Plazza – D
Písmeno u správné odpovědi
zapiš do tabulky na straně 23.

Kvízová otázka č. 19
Která z následujících možností
obsahuje jen samé typické
italské pochoutky?
1. Pizza, gouda, řízek – Ž
2. Tortilla, pizza, guláš – M
3. Špagety, parmazán, ravioli – Í
Písmeno u správné odpovědi
zapiš do tabulky na straně 23.

Č ip er k a va ří :

S a c h e rů v d o rt

Dnes Čiperka nebude vařit, ale péct. Výborný dort, který na svých toulkách Evropou ochutnal.

Co budeš potřebovat:
210 g másla
165 g moučkového cukru
9 vajec
195 g hořké čokolády
210 g hladké mouky
1 vanilkový lusk
165 g krystalového cukru
400 g meruňkové marmelády
čokoládová poleva

Jdeme na to:
Změklé máslo ušlehej s moučkovým cukrem a obsahem vanilkového lusku.
Postupně přidej žloutky.
Ve vodní lázni rozpusť čokoládu a spolu s moukou ji postupně vmíchej do těsta.
Z bílků a krystalového cukru ušlehej tuhý sníh. Zlehka jej vmíchej do těsta.
Dortovou formu vylož pečicím papírem a vlij do ní těsto.
Dort peč asi 45 minut v troubě vyhřáté na 180 °C.
Upečený dort vyndej z formy a nech vychladnout.
Prokroj ho na dvě části, potři meruňkovou marmeládou a přiklop oba díly na sebe.
Marmeládou dort potři i shora a ze stran.
Nakonec jej polij čokoládovou polevou.

Kvízová otázka č. 8
Dort se pojí s určitým rakouským městem. Toto město je
i součástí názvu jednoho druhu
kávy, řízku nebo valčíku. O jaké
město se jedná?
1. Vídeň – Č
2. Praha – J
3. Berlín – E
Písmeno u správné odpovědi
zapiš do tabulky na straně 23.

20

COOP Nase zdravi_prebalovaci podlozka_218x146mm.indd 2

6/3/2014 11:08:12 AM

Stavíme Eiffelovku
Pařížská věž Čiperku doslova uchvátila. Do svého cestovatelského deníčku si zapsal tyto údaje:
Výška věže – 324 metrů

2. patro je ve výšce 115 metrů

Šířka věže – 125 metrů

3. patro je ve výšce 276 metrů

1. patro je ve výšce 57 metrů
Správný stavitel musí mít matematiku v malíčku. Jsi správný stavitel? Tak vypočítej následující příklady:
Věž je o
metrů vyšší než širší.
Druhé patro je
metrů nad prvním.
První patro je
metrů pod třetím.
Z třetího patra zbývá ke špičce věže ještě

metrů.

Kvízová otázka č. 2

1. patro – 57 m

2. patro – 115 m

3. patro – 276 m

výška věžě – 324 m

Dá se na Eiffelovu věž vyjít
po schodech?
1. Ano, až do třetího patra – A
2. Ano, ale jen do prvního
patra – Y
3. Ano, ale jen do druhého
patra – U
Písmeno u správné odpovědi
zapiš do tabulky na straně 23.

šířka – 125 m
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Řešení úkolů
Str. 5
Koruna – správná koruna má číslo 5.
Detektiv – Sherlock Holmes

uŽIJTE SI PRÁZDNINY!

aHÓÓÓJ!!!

Str. 9
Orloj najdeme na Staroměstském náměstí.
Ve výklenku nad okny je pozlacená socha kohouta.

Str. 10
Pohádka: Malá mořská víla

Str. 12
7 nesmyslů: Anténa, semafor, telefonní sluchátko, jízdní kolo, skateboard, žákovská knížka, PET láhev

Str. 18
6 rozdílů: Býkův roh, tvar mulety, lokna, barva knoflíků na rukávu, délka střapce na kalhotách, chybějící býkova
noha

Str. 22
Stavíme Eiffelovku: Věž je o 199 metrů vyšší než širší. / Druhé patro je 58 metrů nad prvním. / První patro je 219
metrů pod třetím. / Z třetího patra zbývá ke špičce věže ještě 48 metrů.

Prázdninový kvíz:
Otázka č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Písmeno
Pokud jsi správně zodpověděl všech 20 otázek, už víš, co a v jakém městě Čiperka ztratil.
Řešení prázdninového kvízu pošli do 31. července 2014 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň
nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka –
kvíz“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

